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জলীয় কৃিষ eবং মাছচােষ জীিবকা 
িনবর্াহেনর পথ 

eটা িক িবষেয়?  
েয সকল েলােকেদর জীিবকা মাছচাষ eবং 
জলীয় কৃিষ তােদর জীিবকার িবে ষন করা 
eবং তােদর সাহাযয্ করা । 
পড়নু যিদ…  
..uেdশয্, দািরdতা, সmদ eবং মানেুষর 
জীবেনর pাসি কতা সmেn আপিন যিদ 
আেরা িবশেদ জানেত icকু  । 
eেত আেছ: 

 দািরdতা দরূীকরেন রা ীয় মত্স 
pশাসেনর kমবধর্মান গরুtুপূনর্ ভূিমকা । 

 জীিবকা িনবর্াহেনর িবে ষন eবং unিতর 
জনয্ জীিবকার uপায়েক েবাঝার জনয্ 
Aমতার গঠন । 

 েলােকেদর পছেnর তািলকােক,আিধপেতয্র 
সmদ, eবং পিরিsিত যােত তারা aনয্ 
জীিবকায় sানাnরন করেত পারেব, তা 
িবেবচনা করা । 

 যােদর জনয্ নীিত eবং েসবার সেুযাগ 
ৈতরী করা হেc েসiসকল েলােকেদর 
জীিবকার pসে  আধািরত রা ীয় sের 
unিতর েকৗশল গঠন করা (েযমন ‘eন 
eস eস িড’, ‘িস িড eফ’, ‘িপ আর 
eস িপ’) 

 কৃষক eবং মত্সকৃষকেদর দািরdতার 
কারন eবং েসi সmnীয় নীিতর 
pিতিkয়ার সtুেক দড়ৃ করা ।  

 

জীিবকা িনবর্াহন িবে ষেন aংশgাহী সাধেনর 
বয্বহার হয়, iহা েগা ীর মেধয্ দল dারা 
pায়শi বয্বhত হয় । 
 

জীিবকা িনবর্াহন িবে ষন eবং uপােয়র েখাঁজ 
হেc কাজ করার eকিট নমনীয় সহজ 
uপায়, যােত িবষয়সূচীর েকndিবnেুত 
s ভােব েলােকেদর sান েদoয়া হেয়েছ, 
জলীয় সmদ পিরচালনােক নয় । 
 

েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেনর েথেক pাp 
িশAaেক আমরা পিরবতর্ েনর uপেযাগী সেুযােগ 
পিরবিতর্ত করেত পাির eবং গরীব মানষুেদর 
uেdেশয্র সােপhA আমােদর pেচ ােক 
পযর্য্ােবAন eবং মূলয্ায়ন করেত পাির । 

সংখয্া 2

সংsApসার … 
ভােলা নীিত eবং েসবা pদান যা েলােকেদর uেdশয্েক কাযর্কারীরেুপ সাহাযয্ কের 
তা aেনক িবষেয়র uপর আধািরত থােক, aেনকসময় িবষয়সূচীর সােথ েমেল 
না। িতনিট pধান গরুtুপূনর্ িবষয় হেc: েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেনর িবষেয় 
েবাঝার eবং িবে ষেনর Aমতা, রা ীয় পিরেpsAেত িবেবচনা করা eবং anর্রা ীয়
েগা ী dারা আরm করা, kমবধর্মান pেচ ায় রা ীয় sের unিতর েকৗশল �  
 

 eিশয়া পয্ািশিফেক জলীয় সmেদর পিরচালনায় রা ীয় সরকােরর সাহাযয্ 
pধানত: গেবষনা eবং pযিুkগত িবকােশর িদেক সীিমত। যাiেহাক, আমরা 
sীকার কির দািরdতা দরূীকরেন রা ীয় মত্স pশাসেনর ভূিমকা kমবধর্মান 
গরুtুপূনর্, গরীব েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেন মাছচােষর ভূিমকা সmেn 
আমােদর ভােলাভােব বঝুেত হেব । 

 

 eর জনয্, জীিবকা িনবর্াহেনর িবে ষন eবং unিতর জনয্ জীিবকার uপায়েক 
েবাঝার জনয্ Aমতার গঠন করা দরকার ।  

 

 জীিবকা িনবর্াহন িবে ষন েবাঝার জনয্, eকিট pনালীবd িকn সহজ uপায়, 
েগা ীর মেধয্ বয্িk aথবা দেলর কাছ েথেক িsিত, সmেদর বয্বহােরর 
সেুযাগ, দািরdতা, সেুযাগ eবং পছn েবাঝার জনয্ aংশgাহী পdিতর
বয্বহার হয় । eটা েকান জিটল pিkয়া নয় িকn েবশীরভাগ সমেয় 
েলােকেদর েসiসব ভূিমকায় িনযkু কের যা তােদর কােছ নতূন । 

 

 জীিবকা িনবর্াহেনর uপায়েক gহন করেত anর্ভূk থােক েলােকেদর
পছn,আিধপেতয্র সmদ,eবং পিরিsিত যােত তারা aনয্ জীিবকায় sানাnরন
করেত পারেব, তা িবেবচনা করা । eর aথর্, িবষয়সূচীর েকndিবnেুত 
s ভােব েলােকেদর sান েদoয়া হেয়েছ, জলীয় সmদ পিরচালনােক নয় । 

 

 শধুমুাt জলীয়কৃিষ aথবা মাছচাষ aথবা কৃিষকাজ ছাড়া জলীয় সmদ
পিরচালনার hAেt আমােদর দিৃ েক বহৃtর করা uিচত, যা আমােদর 
িবষয়সূচীেক eকিট সহ hAেt সীিমত না করেত সাহাযয্ করেব, যখন আমরা 
জািন েয মানেুষর জীবন জিটল । আমরা eটা ভােলাভােব জািন েয যারা 
গরীব তারা জীিবকা িনবর্াহেনর পথ রেুপ িমি ত pকার জীিবকার আ য় 
েনয়, েযখােন aনভূর্k থােক জলীয় সmদ পিরচালনার সােথ যkু aনানয্ 
কাজকেমর্ জিড়ত থাকা েযমন কৃিষকাজ, মাছধরা, জলীয়কৃিষ, মজদরুী, 
িজিনষপt ৈতরী eবং সরবরাহ করা । 

→ মত্স pশাসেন aেনেকi pযিুkগত িবদয্ায় িশsAত িকn জীিবকা িনবর্াহন
িবে ষন করেত eবং জীিবকার uপায়েক কাযর্কারী করেত Aমতা গঠেন তােদর 
সাহােযয্র দরকার হেত পাের । 

যিদ আপিন ei নীিত সংsApসার পেড় েকান eকটা িকছু করেত 
পােরন, তাহেল করনু… 
সংsার দAতা eবং কাজ করার পdিতর পিরকlপনা করনু যা মত্সজীিবকার 
েপশাদারেদর, েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেন(িবেশষত: যােদর কােছ সীিমত সmদ 
আেছ) জলীয় সmেদর পিরচালনার িবষেয় বঝুেত eবং সাহাযয্ করার কােজ দA
করেত সাহাযয্কারী হেব ।

 
নীিত     

       সংsApসার 

www.streaminitiative.org 

সংsApসার … 

… দiু পৃ ায় aথবা তারo কম

সংhAেপ 
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সংsApসার … জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর িবষেয় 
 

 জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর িবষয় হেc eকিট গভীর েবাঝাপড়ার িবকাশ, যা েলােকেদর িবকােশর েকndিবnেুত sান েদয়, 
েলােকেদর dারা সmেদর বয্বহােরর িবষয় িনেয় aনয্েদর সােথ গরুtুপূনর্ তেথয্র আদান pদান কের । 

 জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর িবষেয় কাজ করা আমােদর সাহাযয্ কের aসাম সয্পূনর্ গরুtুপূনর্ সmকর্ েক িচিhত eবং পনু:িবেবচনা 
করেত, শধুমুাt eকিট দিৃ েকান (pভাবশালী) িদেয় িবচার না কের তার পিরবেতর্ aেনক দিৃ েকান িদেয় েকান িবষয়েক 
েদখেত বা বঝুেত সাহাযয্ কের । 

 মাছচােষর hAেt জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর বিdর্ত বয্বহােরর দিুট সmাবয্ pভাব হেব : কৃষক eবং মত্সকৃষকেদর দািরdতার 
কারন eবং েসi সmnীয় নীিতর pিতিkয়ার সtু দড়ৃ হoয়া eবং গরীব মানষুেদর জীিবকা িনবর্াহেন জলীয় সmেদর িবশাল 
ভূিমকােক পিরsারভােব সকেলর সামেন তুেল ধরা । 

 জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর বয্বহােরর সাহােযয্ েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেনর েথেক pাp িশAaেক আমরা পিরবতর্ েনর uপেযাগী 
সেুযােগ পিরবিতর্ত করেত পাির eবং গরীব মানষুেদর uেdেশয্র সােপhA আমােদর pেচ ােক পযর্য্ােবAন eবং মূলয্ায়ন করেত 
পাির । 

 যিদ জীিবকা িনবর্াহেনর পথগিুল sানীয় েসবা pদােনর unিতর hAেt eবং নীিত ৈতরীর hAেt uপেযাগী হয় তাহেল েসগিুল 
বহৃtর hAেt জাতীয় sের েযাগদান িদেত পাের, eবং রা ীয় sের unিতর েকৗশল গঠেন eকিট গরুtুপূনর্ ভূিমকা পালন করেত 
পাের । 

 
 

 
 
 

ei িবষেয় aনানয্ তেথয্র সtু : 
- iu েক িডপাটর্ েমn ফর inারনয্াশানাল েডভলপেমn dারা 18 পৃ ার unিতর uপােয়র তুলনামূলক িনেদর্ িশকা পিtকা 

http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section6.pdf  
- জীিবকার পেথর uপর 4 পৃ ার  ‘আেরা ভােলাভােব কাজ করার পথ িনেদর্ িশকা’ -  Aমতা গঠন eবং িবে ষন 

http://www.streaminitiative.org/Library/bpg/index.html  

- িনm েমক  নদীর aববািহকােত জীিবকা িনবর্াহন eবং মাছচাষ: জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর uপায়েক েবাঝা । েমক   
েডভলপেমn  সংখয্া 5 http://www.streaminitiative.org/Library/pdf/pdf-india/FisheriesLivelihoodsStudy.pdf  

eiগিুল েকাথার েথেক eেসেছ? 
নীিত সংsApসার pিতেবদনগিুল েনটoয়র্াক aফ ekয়াকালচার েসnারস iন eিশয়া পয্ািশিফেকর (নাকা) সােপাটর্  টু িরিজoনাল 
ekয়ািটক িরেসােসর্স ময্ােনজেমn (sীম) iিনিশেয়িটভ dারা ৈতির । 
নীিত সংsApসার সংখয্া 2 নীিত সংsApসার সংখয্া 1eর পরবত  সংখয্া যা নীিত পিরবতর্ েন রাজী eবং েলােকেদর anভূর্k করার 
িবষেয় সmিnত ।iহা ‘e eফ o’ েটকিনকাল েকাaপােরশন pেজk ‘eিশয়া পয্ািশিফেক unত জলীয় সmেদর পিরচালনার dারা 
দািরdতা দরূীকরেন সাহাযয্করন’ pকেl জীিবকা িনবর্াহন িবে ষন eবং জীিবকা িনবর্াহেনর িবষেয় েবাঝাপড়ার আদান pদােনর 
aিভjতা বনর্না করা হেয়েছ ।  
িবশদ তেথয্র জনয্ েদখনু www.streaminitiative.org/Library/India/india.html aথবা েযাগােযাগ করনু 
sীম, নাকা, সরsাদী িবিlং, মত্সিবভাগীয় পিরষদ, কয্াসাকাটর্  িব িবদয্ালয়, লােদেয়া, জাতুজক, বয্া ক 10900 থাiলয্াn, ফয্াk 
(662)561-1727, েফান (662)561-1728 

anর্রা ীয় কতর্বয্ eবং জীিবকা িনবর্াহেনর পথ: 
 

• িবষয়বs 21, িরo আথর্ সািমেটর কাযর্য্ পিরকlনা, আিথর্ক, পিরেবশ eবং সামািজক 
দীঘর্sায়ীতা িনি ত করার লhA/ েদশগিুলেক দীঘর্sায়ী িবকােশর রা ীয় েকৗশেলর 
(eন eস eস িড) িনমর্ােনর ডাক । 

• oয়র্াl বয্া  uত্ সািহত কের চkাহাের unিতর পিরকlনা(িস িড eফ)। 

• দািরdতা hােসর pভােবর সােথ ঋনমিুkর সtুেক জিড়ত করার জনয্ oয়র্াl বয্া  
eবং আi eম eফ দািরdতা hােসর েকৗশল পিtকা (িপ আর eস িপ)বয্বহার 
কের(eখন সকল েদেশর নীিত বয্াবsার েকndিবnেুক বয্া  eবং ‘আi eম eফ’ 
সিুবধাজনক ঋন িদেc)। 

• জীিবকা িনবর্াহেনর পেথর িবষেয় রা ীয় sের unিতর েকৗশল গঠেনর eক eকিট 
িবেশষ দিৃ ভি  হেc ‘eন eস eস িড’, ‘িস িড eফ’, ‘িপ আর eস িপ’ । 

• eিশয়া পয্ািশিফেক, রা ীয় sের unিতর েকৗশেল, জলীয় সmেদর পিরচালনা গরীব 
েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেন eকিট গরুtুপূনর্ ভূিমকা পালন করেব � 


